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ŠKODA AUTO vyrobila dvoumiliontý vůz v závodě 

Kvasiny 
 

› Jubilejním vozem je nová ŠKODA KODIAQ v barvě bílá Moon  

› Moderní výrobní závod: ŠKODA do závodu v Kvasinách investuje zhruba sedm 

miliard korun 

› Největší zaměstnavatel v regionu: 2.600 nových kvalifikovaných pracovních sil 

do konce roku 2016 

 

Mladá Boleslav/Kvasiny, 3. ledna 2017 – ŠKODA vyrobila v závodě v Kvasinách 

dvoumiliontý vůz. Jako jubilejní vůz v tomto závodě tradiční české značky sjela 

z linky ŠKODA KODIAQ v odstínu bílá Moon. Pro první velké SUV značky 

společnost svůj východočeský závod výrazně rozšířila a do konce uplynulého 

roku zaměstnala 2.600 nových zaměstnanců. V následujících letech budou 

výrobní linky dále modernizovány a rozšiřovány. 

 

„Kvasiny jsou vysoce moderní závod s dlouhou tradicí a vynikajícím týmem zaměstnanců. 

Jako důležitý pilíř výrobního svazku značky ŠKODA závod v Kvasinách významnou měrou 

přispívá k naplňování ŠKODA Strategie 2025,“ říká člen představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus. „V následujících letech 

bude roční objem výroby v tomto závodě dále narůstat. Za tímto účelem budeme do 

závodu výrazně investovat a vytvoříme z něj kompetenční centrum pro výrobu vozů 

kategorie SUV. S náběhem výroby modelu ŠKODA KODIAQ jsme v této souvislosti 

nedávno dosáhli důležitého milníku,“ dodává Oeljeklaus. 
 

Závod v Kvasinách má zhruba osmdesátiletou tradici a patří mezi nejdůležitější 

zaměstnavatele Královéhradeckého kraje. Automobily se tu vyráběly už na počátku 

třicátých let, mimo jiné to byl i typ JAWA 700. Prvním vozem značky ŠKODA, vyrobeným 

v Kvasinách, byla v roce 1947 ŠKODA SUPERB. V následujících letech tam z pásu sjížděly 

mimo jiné i vozy FELICIA (1958 až 1964), 110 R Coupé (1970 až 1980), ŠKODA Pick-

up/VW Caddy Pick-up (1995 až 2001), SUPERB, ROOMSTER a YETI.  

 

V současné době prochází východočeský závod společnosti ŠKODA AUTO největší 

modernizací a největším rozšířením v celé své historii. V rámci velké ofenzívy vozů SUV, 

kterou zahájil model ŠKODA KODIAQ, investuje automobilka do závodu zhruba sedm 

miliard korun. V následujících letech vzroste výrobní kapacita závodu až na 280.000 vozů 

ročně. Stav personálu do konce roku 2016 vzrostl o dalších 2.600 zaměstnanců, nová 

pracovní místa vytvoří ŠKODA i v letošním roce. Závod je tak jedním z největších 

průmyslových zaměstnavatelů v regionu. 

 

 

 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://skoda-storyboard.com/
http://media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com


 

ŠKODA Media Services 

ŠKODA-storyboard.com  

media.ŠKODA-auto.com, media@ŠKODA-auto.cz  

 

Tisková zpráva, Strana 2 ze 3 

 
Výroba automobilů v Kvasinách – důležité milníky 

 

1934 

Založení karosárny Jawa Kvasiny. 

 

1947 

Zahájení výroby vozu ŠKODA SUPERB. 

 

1959 

V Kvasinách začíná výroba kabrioletu ŠKODA FELICIA. 

 

1970 

Zahájení výroby sportovního kupé ŠKODA 110 R. 

 

1981 

Zahájení výroby modelu ŠKODA GARDE/RAPID. 

 

1991 

ŠKODA se stává součástí koncernu Volkswagen. 

 

2001 

V Kvasinách sjíždí z linky nová vlajková loď značky KODA - model SUPERB. 

 

2006 

Zahájení výroby modelu ŠKODA ROOMSTER v závodě v Kvasinách. 

 

2009 

V Kvasinách se vyrábí nové kompaktní SUV ŠKODA YETI. 

 

2013  

Leden: Do Kvasin se vrací montáž modelu ŠKODA ROOMSTER  

Červenec: Zahájení provozu nové kogenerační jednotky (KWK). Toto ekologické opatření, 

které si vyžádalo zhruba 3 miliony eur, bylo později vyhlášeno ‚Ekologickým projektem roku’. 

Listopad:  V Kvasinách sjíždí z linky 1,5miliontý vůz. 

Prosinec: V Kvasinách je vyroben 500.000. vůz ŠKODA SUPERB druhé generace. 

 

2014 

Září: Závod v Kvasinách si připomíná 80. výročí svého založení. 

 

2015 

Březen: Z linky sjíždí třetí generace modelu ŠKODA SUPERB. Kvůli zahájení sériové 

výroby vlajkové lodi značky byly v Kvasinách vynaloženy vysoké investice do nových 

výrobních technologií, nové montáže a logistických ploch. Jen do nové svařovny 

směřovala investice ve výši zhruba 62,3 milionů eur.  

Říjen: V Kvasinách byl vyroben 500.000. vůz ŠKODA YETI. 
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2016 

Říjen: V Kvasinách se vyrábí první velké SUV značky, model ŠKODA KODIAQ. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Jozef Baláž,     Jana Bahníková,  

Vedoucí komunikace podniku   Komunikace podniku  

T +420 326 811 773    T +420 326 811 738  

jozef.balaz@skoda-auto.cz   jana.bahnikova3@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA AUTO vyrobila dvoumiliontý vůz 

v závodě Kvasiny 

Jako jubilejní vůz v tomto závodě tradiční české 

značky sjela z linky ŠKODA KODIAQ v odstínu 

bílá Moon. V roce 1959 byla v Kvasinách 

zahájena výroba kabrioletu ŠKODA FELICIA. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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